
‘Ontworsteld maar niet ontworteld’
Zijn Brabantse thuis bracht hem zowel de schaarste die tot bescheidenheid noopt
als de prestatiedrang om er uit weg te komen. Headhunter Wil van der Kruijs
heeft er vrede mee. ‘De revolte is bij mij nooit gekomen’ » Rob van ’t Wel

Wil van der Kruijs: ... een katholiekministerie, dat vondmijn vader prachtig ... FOTO: BRAM SAEYS

Eigenlijk had hij naar de
Achelse Kluis willen gaan.
Het trappistenklooster op
de grens met België staat

symbool voor de Brabantse jeugd
in de jaren vijftig. Op zondag twee
keer naar de mis, in Leende of in
het klooster. Op de fiets uiteraard,
want zondagvertier staat voor hem
in de televisieloze jaren vijftig
synoniem aan fietsen. ‘Er was niets
anders.’

Die Achelse Kluis van toen
bestaat niet meer, meldt Wil van
der Kruijs ietwat teleurgesteld na
een verkennend bezoek. ‘Het is een
beetje een kermis geworden’, meldt
hij. ‘Dan gaan we naar mijn geboor-
tedorp Leende. Mijn familie lacht
me wel uit maar dat moet dan
maar. Daar heb je hem weer met
z’n Leende, hoor ik ze al zeggen.’

En dus wordt er na een wande-

ling om de kerk een plekje in her-
berg De Scheuter gezocht.

Het is geen toevallige locatie. In
de jeugd stond er op die plek een
bakkerij (scheuter is dialect voor de
stok waarmee de bakker zijn brood
in en uit de oven schuift). Het is de
plek waar de jonge Van der Kruijs
— toen nog Willie — zijn eerste
geld verdiende met het rondbren-
gen van bestellingen.

Misdienaar
Het gezin Van der Kruijs woonde
op loopafstand van de aan het kerk-
plein gelegen bakkerij. De head-
hunter heeft er ontelbare stappen
liggen. Al was het maar omdat hij
jarenlang om zeven uur in de och-
tend in de kerk acteerde als misdie-
naar. Om aansluitende over te ste-
ken naar het nonnenklooster om
daar opnieuw bij de mis te assiste-
ren. ‘Die nonnen vonden dat ik met
mijn blonde krullen maar in de mis-
sie moest’, herinnert hij zich, ter-
wijl hij ongemerkt over zijn haren
strijkt. ‘Dat ging me toch wat ver.’

Het misdienaarschap was een
uiting van met de paplepel ingego-
ten geloof, een even grote betrok-
kenheid bij de gemeenschap en
pure prestatiedrang, want misdie-
naar zijn is ook een erebaantje.

‘Presteren was bij ons thuis een
sleutelwoord’, zegt Van der Kruijs.

‘Het was bij ons thuis presteren,
presteren en nog een presteren.’
Om er meteen op te laten volgen:
‘En je moest bescheiden zijn. Dat
had te maken met de situatie thuis.
Wij hadden geen geld of een
afkomst om op te bogen.’

Van der Kruijs stelt het zonder
wroeging. ‘Die mix heeft me overi-
gens wel gered’, zegt Van der
Kruijs. ‘Als die balans van die twee
uitersten er niet was geweest was
ik of heel streberig of heel terugge-
trokken geworden.’

Gevolg was wel dat onderwijs
thuis een belangrijke rol speelt.
Vader van der Kruijs, fabrieksarbei-
der bij Philips, wilde zijn kinderen
het onderwijs bieden dat hij zelf
nooit had gekregen. Het is de kort-
ste weg naar een beter bestaan. En
dus stapte hij zelf op de fiets naar
de fraters in Valkenswaard om zijn
zoon op de mulo geplaatst te krij-
gen. En toen bleek dat daar de zoon
van een onderwijzer voorrang
kreeg, reed hij door naar Budel.

Sociologie
Met een hink-stap-sprong aan mid-
delbare opleidingen begint Van der
Kruijs aan de studie sociologie aan
de universiteit Tilburg. Het is een
beetje tegen de zin van zijn vader in,
die liever had gezien dat zijn zoon
voor een vaste en dus veilige carriè-
re als onderwijzer had gekozen.

Wat volgt is een ‘een heel brave
studententijd’ — zoals studeren
begin jaren zestig in Tilburg sowie-
so een ‘brave aangelegenheid’ was.
Ieder weekend keert hij terug naar
Leende, om bij de bakker zijn stu-
diegeld te verdienen. In de zomer-
maanden komt daar bonen en
aardbeien plukken bij.

In het revoltejaar 1968 studeert
Van der Kruijs af om als personeels-
chef bij de textielproducent Swage-
makers-Bogaers aan de slag te
gaan. ‘Prachtig’, glundert hij. ‘Ik zat
in zo’n glazen hok met midden tus-
sen spinmachines op de werkvloer.
Iedere dag kwam de kapper nog
langs om laatste resterende leden
van de familie te scheren. Wij van
de staf hadden recht op een maan-
delijkse knipbeurt. Ik zat al snel
drie avonden in de week in Belgi-
sche cafés om Turken te werven.’

In de resterende avonduren wor-
den er met het personeel themases-
sies gehouden over filosofische
onderwerpen. En onder begelei-
ding van Van der Kruijs krijgt het
bedrijf als een van de eerste in
Nederland een sociaal statuut, wat
hem veel snabbelwerk in de rest
van het land oplevert. ‘Het was een

fantastische tijd waarin alles kon.’
Toch valt hij na drie jaar voor de

verlokkingen van de universiteit.
Hij wordt wetenschappelijk mede-
werker om snel te ontdekken dat
het werk hem te weinig praktisch
is. Om dat gemis te compenseren,
raakt hij betrokken bij een cursus
personeelsmanagement aan de
Katholieke Leergangen. Als de kans
zich voordoet om er directeur te
worden, hoeft hij niet lang na te
denken.

Whisky
De contacten die hij in die jaren
opdoet, zorgen ervoor dat hij in
1978 bijna uit het niets wordt
gevraagd personeelsdirecteur op
het ministerie van Landbouw te
worden. ‘Directeur van een afde-
ling van 150 man’, zegt hij nog
altijd met verbazing, ‘en ik was
directeur over zes man.’

De kennismaking met zijn minis-
ter ter bezegeling van zijn aanstel-
ling vergeet hij nooit. ‘Ik zie me nog
lopen door dat wat fascistisch aan-
doende gebouw. Ik had nog nooit
een bewindspersoon van dichtbij
gezien. Van der Stee feliciteerde
mij en vroeg: ‘‘Wat wilt u drinken?
Whisky of whisky?’’ Ik kwam toch
ietwat aangeschoten terug.’

Na Landbouw — ‘een katholiek
ministerie, dat vond mijn vader
prachtig’ — volgde een post als
personeelsdirecteur bij de gemeen-
te Rotterdam. De afdeling van 200
man was verantwoordelijk voor
20.000 ambtenaren.

Dezelfde man die hem naar Rot-
terdam had weten te lokken, belde
Van der Kruijs twee jaar later om
hem voor te stellen ook als head-
hunter actief te gaan worden. Met
zijn contacten in non-profitorgani-
saties als overheid en onderwijs
zouden ze een hele nieuwe markt
aanboren. ‘Ik was wel weer toe aan
een baan waarin ik minder mana-
ger hoefde te zijn’, verklaart hij zijn
overstap. Om daar direct op te
laten volgen: ‘Na anderhalf jaar
wist ik zeker dat ik in de juiste vak
zat, maar bij het verkeerde bedrijf.’

Het is het begin van zijn eigen
werving- en selectiebureau dat,
mede door de overname van de
Rijks Psychologische Dienst, uit-
groeide tot een bedrijf van ruim
honderd man. In 1997 verkoopt hij
zijn geesteskind aan Deloitte en
Touche, waarna het bedrijf als de
Human Capital Group verder gaat.
Als Deloitte later als gevolg van
nieuwe wetgeving de wervingsacti-
viteiten afstoot gaat Van der Kruijs
na een periode van bezinning met
twee jonge collega’s opnieuw in de
zo vertrouwde sector aan de slag.

Vanuit Brabant ditmaal en dat is
geen toeval. ‘De revolte is bij mij
nooit gekomen; niet tegen thuis,
niet tegen de kerk, niet tegen mijn
werk. Ik heb me ontworsteld maar
ben niet ontworteld.’

DE BRON VAN

Wil van der Kruijs
61 jaar, directeur Van der Kruijs

Leende
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